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Дата на разясненията от УО:  26 февруари 2016 г. 

152.  12.02.2016 г. Уважаеми дами и господа, 

  

В процеса на подготовка на проектната идея по процедура BG16RFOP002-

1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по 

Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г 

възникнаха следните въпроси:  

  
       I.            При хипотезата,че кандидатът подготвя проект за внедряване в 

производство на иновативен продукт който не е бил произвеждан в 

предприятието преди реализацията на инвестицията по проекта, допускаме, 

че проектът е насочен към „диверсификацията на продукцията на 

стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в 

стопанския обект“. Предвиденото за закупуване по проекта оборудване е 

необходимо за създаване на технологична обезпеченост (осигуряване на 

необходимите технологични процеси) за производството на иновативния и 

нов за кандидата продукт. Внедрените по проекта технологични процеси 

(чрез закупеното по проекта оборудване) ще са нови или значително 

усъвършенствани  за кандидата технологични процеси. 

  

Напълно възможно и реалистично е новото оборудване (закупено  по 

проекта с цел диверсификацията на продукцията на стопански обект с 

продукти, които не са били произвеждани до момента), да се ползва макар и 

частично при производството на част от произвежданите от кандидата към 

момента продукти/услуги. 

  

В контекста на описаната по-горе хипотеза, възникват следните въпроси: 

1.      Допустимо ли е закупеното оборудване по проект за 

„диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не 

са били произвеждани до момента в стопанския обект“ оборудване, да се 

ползва макар и частично при производството на част от произвежданите от 

кандидата към момента продукти/услуги? 

  

1. Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена 

разработка или на база интелектуални права, придобити от трети 

лица. С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, 

заложени в ОПИК 2014-2020, по процедурата ще бъдат финансирани 

САМО проекти, въвеждащи продуктова или производствена 

иновация. 

Допустими за подкрепа по Елемент „Инвестиции“, в случаите на 

режим Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014 са проектни предложения, които имат за 

свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции 

в материални и нематериални активи, свързани със създаването на 

нов стопански обект или разширяването на капацитета на 

съществуващ стопански обект, или диверсификацията на 

продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект, или основна 

промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект. В този смисъл, в случай че проектните предложения имат за 

свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции 

в материални и нематериални активи, свързани с диверсификацията 

на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект, материалните 

активи следва да се използват с тази цел, а не за произодството на 

продукти, които към момента на кандидатсване са произвеждани от 

предприятието. 

Следва да имате предвдид, че съгласно чл. 7.4 от Договора за 

безвъзмездна финансова помощ (Приложение К) -  в случай че по 

Елемент А „Инвестиции“, приложимият режим е „регионална 

инвестиционна помощ“ и на етап изпълнение на проекта се установи, 

че проектът не отговаря на следните видове първоначална 

инвестиция по смисъла на чл. 2, пар. 49 от Регламент (ЕС) № 

651/2014 г. на Комисията – инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански 
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2.      Как следва да тълкуваме текстът „При всички останали 

продукти/услуги при производството на които няма да бъде използвано 

ново закупеното по проекта оборудване не следва да съществува разлика 

в предвижданията по годините в случаите с проект и без проект.“, част 

от коментара към таблица 6 Нетни приходи от продажби от бизнес плана 

относно  „диверсификацията на продукцията на стопански обект с 

продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския 

обект“)? 

  

Кое от следните твърдения е вярно? 

2.1.Допуска се, че „ново закупеното по проекта оборудване“ е възможно да 

се ползва и при производството на част от останалите продукти/услуги, 

произвеждани от кандидата към момента, респективно, ограничението за 

„разлика в предвижданията по годините в случаите с проект и без проект“ 

се отнася за „всички останали продукти/услуги при производството на 

които няма да бъде използвано ново закупеното по проекта оборудване“. 

2.2.Допуска се, че „ново закупеното по проекта оборудване“ не може и не 

трябва да се ползва при производството на произвежданите от кандидата 

към момента продукти, респективно ограничението за „разлика в 

предвижданията по годините в случаите с проект и без проект“ се отнася 

за всички произвеждани от кандидата към момента продукти/услуги, за 

производството на които не е допустимо да се ползва „ново закупеното по 

проекта оборудване“. 

2.3.Ако горните твърдения не са верни, моля посочете вярното твърдение! 

  

3.      Как да процедираме, ако кандидатът по принцип има програма за 

увеличаване на производството на произвежданите към момента продукти и 

услуги, с оглед на това, че не се твърди, че кандидатът има изчерпан 

производствен процес?   

  

  
    II.            По критерий за оценка „Нарастване на производителността на 

предприятието вследствие на изпълнението на проекта“, при изчисляване 

на производителността за 2015 г., се отчита „“Наети лица по трудово или 

служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)“ (код 1000) 

от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

обект; разширяването на капацитета на съществуващ стопански 

обект; диверсификацията на продукцията на стопански обект с 

продукти, които не са били произвеждани до момента в 

стопанския обект, или основна промяна в целия производствен 

процес на съществуващ стопански обект, посоченото ще доведе до 

възстановяване на помощта по реда на чл. 7.9 от договора. 

2. Пояснителният текст по Таблица 6 на Бизнес плана (Приложение Б), 

касаещ случаите на диверсификацията на продукцията на стопански 

обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в 

стопанския обект гласи: 

Когато в следствие на проекта се пуска в производство продукт 

който не е бил произвеждан в предприятието преди реализацията на 

инвестицията по проекта за която се кандидатства новият 

продукт/услуга следва да бъде изведен на отделен ред в 

предвижданията по години в колона продукт/услуги само в случаите 

с проект като се попълнят съответно колона количество и колона 

единична цена за новият продукт. Тъй като без реализация на 

проекта новият продукт/услуга не следва да се произвежда в 

предприятието, прогноза за произвежданото количество 

продукт/услуга в случаите без проект не може да съществува. При 

всички останали продукти/услуги при производството на които няма 

да бъде използвано ново закупеното по проекта оборудване не 

следва да съществува разлика в предвижданията по годините в 

случаите с проект и без проект. Обосновката за количествата на 

отделните продукти/услуги както и единичната им цена следва да е 

добре аргументирана в раздел 11 „Допълнителна информация, 

необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Категории 

инвестиции съгласно т.13.1 от Насоките за кандидатстване, в които 

попадат дейностите при приложим режим „регионална 

инвестиционна помощ“  от Формуляра за кандидатстване. 

При прочит на пълния текст могат да бъдат разграничени 2 типа 

продукти: 

- нови продукти/услуги, които не са били произвеждани до момента 

в стопанския обект (за които е необходимо придобиваното 

оборудване) 

- вече произвежданите в предприятието продукти услуги (за които не 
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разходи за труд за 2015 г.“. 

  
4.      Означава ли това, че в Таблица 7 от бизнес плана, в колона "Брой заети 

(бр.), трябва да посочваме броя на „Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение (на пълно и непълно работно време)“, еквивалентно код 

1000 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд за съответната година, включително и прогнозна. както за 

хипотеза без проект, така и за хипотеза с Проект? 

  

Предварително благодаря! 

  

С уважение, 

 

Подател: Владимир Чернев 

Ел. поща: vlado@emaxbg.com 

трябва да се ползва новопридобитото оборудване). 

 

3. Въпросът не е насочен към Насоките за кандидатстване и пакета 

документи по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“. 

 

4. При попълването на Таблица 7 от Бизнес плана, кандидатите следва 

да посочат прогнозни данни по няколко показателя (вкл. Брой заети), 

касаещи пргознозните години N, N+1, N+2, N+3, N+4 и N+5, при 

които N е годината на приключване изпълнението на 

договора/проекта. Прогнозните данни относно показателя „Брой 

заети“ при коректна прогноза биха съвпаднали с бъдещите стойности 

на ред „Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на 

пълно и непълно работно време)“ (код 1000) от Отчета за заетите 

лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 

съответнта прогнозна година N, N+1, N+2, N+3, N+4 и N+5.  

 

153.  12.02.2016 г. Добър ден. Казвам се Десислава Даскалова, служител в специализирано 

предприятие "Поли Ц". Нашата фирма се нуждае от финансиране за 

закупуване на Технологична иновация (Свредел за трактор) и превозно 

средство, за да повишим конкурентноспособността и производителността си. 

Нашето предприятие се занимава с лесовъдна дейност и бихме желали да 

въведем нова технология по засаждането, която би разширила 

възможностите ни за работа.  

 Бих желала да съгласуваме нашите нужди и Вашите възможност.  

 Отговаряме ли на условията за кандидатстване при Вас? 

 

Подател: Десислава Даскалова 

Ел. поща: desislawa90@abv.bg 

Моля, запознайте се с критериите за допустимост на кандидатите по 

настоящата процедура са описани в т. 11.1 от Насоките за кандидатстване, 

както и с критериите за недопустимост на кандидатите , посочени в т.11.2. 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-

2020 и ПРСР 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на 

проекти не могат да получават предприятия, извършващи основната си 

икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за 

преработка и/или маркетинг на горски продукти (съгласно определението, 

посочено в Приложение Ч). 

Също така, следва да имате предвид, че закупуването или наемането на 

транспортни средства и съоръжения е недопустимо по настоящата 

процедура. 

154.  13.02.2016 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ бих искал да задам следният въпрос. Дружество 

е собственост на три инвестиционни дружества вписани в регистъра при 

Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал.1 от Закона за комисията за 

финансов надзор, като капитала на дружеството е разделен по-равно между 

инвестиционните дружества. От своя страна дружеството не притежава и не 

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) 

едно предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови 

предприятия партньори (едно от предприятията притежава самостоятелно 

или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от 

капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие) 

са инвестиционни дружества. В случай че визираното в запитването 

предприятие попада в приложното поле на тоа изключение, то при 
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участва в други дружества и структури осъществяващи стопанска дейност, 

като не участва и в управлението на такива. Може ли дружеството да се 

счита за независимо предприятие, по смисъла на чл. 4, ал.4 от ЗМСП ? 

С Уважение, 

  

Подател: Иван Стефанов 

Ел. поща: i.stefanov@muchomail.com 

попълването на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия (Приложение Е) предприятието-кандидат 

следва да бъде отбелязано като независимо предприятие. 

Следва да имате предвид, обаче, че ако кандидатът попада в хипотезата, в 

която предприятия, които осъществяват чрез едно или повече други 

предприятия или чрез лице по чл.4, ал. 4 на ЗМСП (вкл.инвестиционни 

дружества) някое от отношенията по чл.4, ал. 5 на ЗМСП, то тогава същото 

би могло да се зачете като  за свързано предприятие. 

155.  14.02.2016 г. Здравейте,  

във връзка с процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ имам няколко въпроса относно т. 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, по повод следния текст: 
“Б2. В случай че кандидатстват за регионална инвестиционна помощ и/или 

помощ за консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ по 

чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014:  

• са предприятия в затруднено положение, както следва: 

т.5 Когато предприятието не е МСП и през последните две години: 

а) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било 

по-голямо от 7; и 

б) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на 

основата на EBITDA, е било под 1,0.” 

1. Как следва да се изчисли съотношението по т. б – 

задължения/EBITDA ??? 

2. Ако е изпълнено условието само от едната точка - а) или  б) счита ли 

се, че предприятието е в затруднено положение? Или трябва да са 

изпълнени кумулативно и двете условия?  

3. Ако е изпълнено условието само от едната точка - а) или  б) за двете 

разглеждани години, то би следвало предприятието да не е в 

затруднено положение и да бъде допустим кандидат? 

4. В случай, че предприятието кандидатства само за помощ в режим 

„de minimis” трябва ли да се изследват горните хипотези?  

Благодаря предварително! 

 

Подател: Р. Иванова 

Ел. поща: infinandbeyo@gmail.com 

1. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 4, т.3. 

2. За да попада в обхвата на хипотезата за предприятие в затруднение 

(когато предприятието не е МСП) трябва и през двете последни 

години кумулативно/едновременно да са изпълнени условията по т.а) 

и по т. б). 

3. В случай че през последните две години е изпълнено само едно от 

двете условия, описани в т. а) и т. б), то предприятието (когато 

предприятието не е МСП ) не попада в обхвата на определението за 

предприятие в затруднено положение и е допустимо да кандидатства 

за подкрепа по настоящата процедура при спазване на всички 

останали критерии, изисквания и условия по процедурата. 

4. Ограничението за недопустимостта на кандидати, които попадат в 

обхвата на определението за „предприятия в затруднено положение“ 

произтича от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014, като е 

приложимо само за проекти, по които са приложими режимите на 

държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 

13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и/или „Консултантски и 

помощни услуги за иновации в полза на МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 

от Регламент (ЕС) № 651/2014. В случай че проектното предложение 

включва единствено дейности, които ще се осъщетвяват само по 

режим  „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, това 

ограничение не е приложимо. 
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156.  14.02.2016 г. Здравейте, 

  

На въпрос №3, т. 5 от въпросите и отговорите по процедура „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“, а именно „Ако предприятието 

избере режим „de minimis” по елемент „Инвестиции“ и „консултантски и 

помощни услуги за иновации в полза на МСП“ по елемент „Услуги“, то 

означава ли това че за двата елемента тавана на помощта е 200 000 евро по 

отделно или се изчислява общо?“, сте отговорили: Изчисляването на 

максималния размер на помощта по режим „de minimis” (200 000 евро за 

период от три бюджетни години) и по режим „консултантски и помощни 

услуги за иновации в полза на МСП“ (200 000 евро за тригодишен 

период) не е обвързано, а се пресмята отделно за всеки един режим на 

помощ.  
  

От друга страна, в отговор на въпрос №103, т. 1, а именно „Ще 

кандидатстваме за финансиране по режим “de minimis” като ще бъдат 

включени и двата елемента: Б „Услуги“ и А „Инвестиции“. Общата стойност 

(максималната) на заявения бюджет трябва да е до 200 000 евро за целия 

проект или за всеки елемент? Може ли да бъде общата стойност на проекта 

400 000 евро по този режим?“ сте отговорили следното: Максималният 

размер на помощта по режим “de minimis”, за която се кандидатства 

заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля 

левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата 

равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, 

което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период 

от три бюджетни години. В случай, че се прилага режим “de minimis” и 

по двата елемента, то посоченият праг от 200 000 евро за период от три 

бюджетни години се прилага към размера на помощта по двата 

елемента, а не отделно по 200 000 евро за всеки елемент. 

  
В тази връзка моля да отговорите на следния конкретен въпрос. Допустимо 

ли е предприятие кандидат по процедура „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ да кандидатства за безвъзмездна помощ в 

режим “de minimis” за инвестиции в размер на левовата равностойност 

на приблизително 200 000 евро и едновременно с това да кандидатства 

за консултантски услуги в подкрепа на внедряваната иновация в 

В случай че предприятието-кандидат избере по Елемент А „Инвестиции“ 

режим “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, а приложимият 

режим по Елемент Б „Услуги“ е „Консултантски и помощни услуги за 

иновации в полза на МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 

651/2014, то предприятието-кандидат може да кандидатства за максималния 

размер по режим “de minimis” за дейностите по Елемент А „Инвестиции“ 

(200 000 евро за период от три бюджетни години за „едно и също 

предприятие“ заедно с другите получени минимални помощи) и максималния 

размер по режим „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на 

МСП“ за дейностите по Елемент Б „Услуги“ (200 000 евро за предприятие за 

всеки тригодишен период). 

В случай че предприятието-кандидат избере по Елемент А „Инвестиции“ 

режим “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, а приложимият 

режим по Елемент Б „Услуги“ също е „de minimis“, то предприятието-

кандидат може да кандидатства за максималния размер по режим “de 

minimis” общо за всички дейности по проекта – и за дейностите по Елемент 

А „Инвестиции“, и за дейностите по Елемент Б „Услуги“ (200 000 евро за 

период от три бюджетни години за „едно и също предприятие“ заедно с 

другите получени минимални помощи). 
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размер на приблизително 100 000 лв., при което общият бюджет на 

проекта ще бъде в рамките на 550 000 лв. 
  

Предварително благодаря за отговора!  

Поздрави,  

 

Подател: Иван Райнов 

Ел. поща: ivan.raynov11@gmail.com 

157.  15.02.2016 г. Здравейте, фирмата ми е с учредителен акт 08.05.2013г. вписано в 

търговският регистър. 

По коя процедура мога да кандидатствам : 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 

предприятия“ 

или 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ 

 

След разговор с един изключително любезен господин на тел. 02/8075336, 

той ме насочи да задам въпроса си електронно, тъй като се падам в граничен 

случай. 

 

Поздрави, 

Подател: Величка Василева 

Ел. поща: city_service_sofia@abv.bg 

Едно от условията за допустимост на кандидатите по процедура 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

е те да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 

2015г.), докато процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ е насочена към предприятия, които 

имат  по-малко от 3 приключени финансови години към момента на 

кандидатстване. С оглед на гореизложеното, следвва да се насочите към и да 

се запознаете с Насоките за кандидатстване и пакета документи по процедура 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, тъй като предприятието е с 3 приключени финансови години 

(2013, 2014 и 2015 г.). 

158.  15.02.2016 г. Здравейте, 

  

Имам следния въпрос относно декларацията за МСП (Приложение Е): 

Дружеството Х (шевно предприятие) през 2014г. и 2015г. по всички 

критерии (средносписъчен персонал, оборот, активи) е средно предприятие, 

като има средносписъчен персонал съответно и през двете години по 249 

души.  

  

Управителят на дружеството Х е 100% собственик на дружество А, 

опериращо в сферата на земеделието с 4 души средносписъчен персонал 

през двете споменати години. Управителят на дружеството Х има и 49% 

участие в туристическо дружество Б със средносписъчен персонал 1 човек. 

Съгласно разпоредбите на ЗМСП, свързани предприятия са предприятията, 

между които съществува някое от следните отношения: 

 1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете 

в общото събрание на другото предприятие; 

 2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от 

половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния 

орган на другото предприятие; 

 3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху 

другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза 

в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт; 

 4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, 

контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в 
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Дружествата не извършват сделки помежду си и отраслите, в които оперират 

съответно не са свързани. 

  

Следва ли горепосочените предприятия Х, А и Б да се тълкуват като 

свързани, предвид факта, че предприятията не са в един и същи отрасъл и не 

извършват сделки помежду си? 

  

Благодаря Ви предварително! 

Подател: Адмира Бошняку 

Ел. поща: aboshnyaku@ecq-bg.com 

общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други  

В допълнение, предприятия, осъществяващи помежду си някое от 

горепосочените отношения (по чл. 4, ал. 5 от ЗМСП), чрез физическо лице 

или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за 

свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от нея на 

същия съответен пазар или вертикално свързани пазари. Съгласно § 1, 

т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗМСП "Вертикално свързани пазари" 

са пазарите на стоки и услуги, непосредствено предшестващи или следващи 

съответния продуктов пазар по веригата производство – разпределение. 

159.  15.02.2016 г. Здравейте, колеги! 

За подготовката на бизнес-плана към проектно предложение по схема 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ се нуждаем от разяснения. 

Кандидатите трябва да попълнят таблиците от 1 до 5 със данни от годишния 

отчет пред НСИ. 

В заглавния ред на таблица 6, е посочено че трябва да се попълни 

информация от очакваните през следващите 5 години постъпления от 

продажбата на ПРОДУКТИ/УСЛУГИ. 

При подготовката на формата сте изпуснали хипотезата, че много фирми 

имат и съществени постъпления от продажбата на СТОКИ, които на се 

директно продукт на тяхната производствена дейност. Така, у нас възниква 

въпроса: в тази таблица да включваме ли информация на приходите от 

продажба на стоки, ако те са над посочения от Вас в графа "Други" праг от 

25%. 

Въпросът ни е пряко свързан с данните в таблица 7, където автоматично се 

прехвърлят стойности за редовете "без изпълнение на проект". Стойностите 

в тези редове са абсолютно изкривени и не отразяват финансовите резултати 

за фирми със значителна търговска дейност. 

По-важното е, че при попълване на колоните за "разходи за 

суровини/материали и външни услуги", "брой заети" и "разходи за персонал" 

не става ясно дали трябва да се включва данните за цялата фирма или само 

за частта, внедряване на иновацията. 

Логично е, по проекта да се търси прецизност в информацията САМО за 

подпомаганата дейност, но при извършването на автоматичното изчисление 

Вие сте включили всички показатели от дейността на фирмата. И това 

В Таблица 6 на Бизнес плана (Приложение Б) кандидатите следва да 

попълнят в таблицата прогнозните данни за основните продукти/услуги, 

които формират нетните приходи от продажби на предприятието като трябва 

да се използват постоянни цени без да се отчита инфлация през годините. 

Тъй като, в таблицата не могат да се добавят нови редове, при повече 

основни продукти/услуги на предприятието (повече от 4 основни 

продукти/услуги + група „Други“), същите следва да се групират в рамките 

на предварително зададените редове.Не е допустимо добавянето на нови 

редове, като по този начин всички основни продукти/услуги, които формират 

нетните приходи от продажби на предприятието могат да бъдат включени в 

Бизнес плана. 

В Таблица 7, данните в колона 2 "Нетни приходи от продажби (в лева)" се 

прехвърлят автоматично от Таблица 6, колона "Нетни приходи от продажби", 

където кандидатът вече е въвел своите прогнозни стойности, които следва да 

отразяват неговата визия за реализацията и продажбите на своите основни 

продукти/услуги.        
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поражда известно объркване. 

 

 

Усмихнат и успешен ден! 

Подател: Николай Георгиев 

Ел. поща: vkl@gbg.bg 

160.  15.02.2016 г. Здравейте, 

фирмата ни се занимава със серийно производство на мебели. 

Въпросът ми е, дали може да кандидатстваме по отворената процедура 

"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" за закупуването на 

машина с компютърно управление,  която ще повиши производителността, 

качеството и ще ни позволи пускането на нови модели. 

Поздрави! 

Подател: АРБОР ЕООД 

Ел. поща: arbor_factory@abv.bg 

Моля, запознайте се с критериите за допустимост на кандидатите (т.11.1 от 

Насоките за кандидатстване), допустимост на проектите (т.13.1, I.) и 

допустимите дейности (т.13.1, II.) по настоящата процедура. 

Допълнително, съгласно чл. 14, ал. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. не могат да 

се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на 

конкретно проектно предложение. 

161.  15.02.2016 г. Уважаеми господа, 

Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на 

документация за участие в открита процедура за конкурентен подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ („Процедурата”): 

1. Съществува ли задължителен формат (.pdf, .doc, .docx, друг) в който 

следва да бъдат подписвани с КЕП  и подавани документите по букви б, в, г, 

д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р (ако е приложимо), с (ако е приложимо), т (ако 

е приложимо), у, ф, х (ако е приложимо), ц (ако е приложимо), ч (ако е 

приложимо) и ш по т. 22 от Насоките за кандидатстване („Насоките”) по 

Процедурата? 

2. Необходимо ли е документите по букви м, о, н, п, р (ако е приложимо), у, 

ф и ш по т. 22 от Насоките по Процедурата да бъдат сканирани копия, 

подписани (от счетоводител, ако е приложимо и от представляващия 

кандидата) и подпечатани на хартия, в .pdf файлове, подписани след това с 

КЕП? 

3. Възможно ли е документите по букви м, о, н, п, р (ако е приложимо), у, ф 

и ш по т. 22 от Насоките по Процедурата да бъдат .pdf файлове, съдържащи 

данните подадени към НСИ, но без ръчно положени подписи и печат, 

подписани с КЕП? 

4. Документът по буква ш от Насоките по Процедурата следва ли да бъде, 

1. Към проектното предложение кандидатът трябва да подпише с КЕП 

и да прикачи допълнителните документи, посочени в т. 23 от 

Насоките за кандидатстване и в ИСУН 2020. По настоящата 

процедура е възприет подход на подписване на документите с 

квалифициран електронен подпис на локалния компютър чрез 

attached signature – файл и подпис в един документ. След като бъде 

извършена тази процедурам, файлът следва да е с разширение „.p7s” 

или друго подобно в зависимост от използвания софтуер. 

2. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №94, т. 4 и т.5. 

3. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №94, т. 4 и т.5. 

4. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат 

изискване относно датата на издаване на счетоводната политика на 

кандидата, като тя трябва да бъде актуална към датата на подаване 

на проектното предложение и да бъде изготвена съгласно 

приложимите счетоводни стандарти. 

5. Максималният размер на всеки отделен прикачен, електронно 

подписан документ по т.12 от Формуляра за кандидатстване е 20 

MB. 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 
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№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

свързан с ГОД за 2015 г. (т.е. необходимо ли е да бъде издаден след 

определена дата)? 

5. Съществува ли ограничение относно максималния размер  (в Mb) на един 

файл, който се прикачва в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване по 

Процедурата? 

Предварително Ви благодаря за разясненията! 

С уважение, 

Подател: Марин Башев 

Ел. поща: marin.bashev@abv.bg 

 


